
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación  Profesional e Innovación Educativa para o 
desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de 
Galicia.  
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Comp CL 

1º ESO 
RE1.1. Recoñecer e valorar que a realidade é don de Deus. RE1.1.2 Avalía, compartindo cos seus compañeiros, sucesos e situacións nas que queda de 

manifesto que a realidade é don de Deus.
CAA, CSC, 
CSIEE 

RE1.2. Identificar a orixe divina da realidade. RE1.2.1 Argumenta a orixe do mundo e a realidade como froito do designio amoroso de Deus. CCL, CSIEE 
RE1.3. Contrastar a orixe da creación nos diferentes relatos relixiosos acerca da 

creación. 
RE1.3.1 Relaciona e distingue, explicando coas súas palabras, a orixe da creación nos relatos 
míticos da antigüidade e o relato bíblico.

CCL,CCMT,CAA 

RE2.1. Coñecer, contrastar e apreciar os principais acontecementos da historia de 
Israel. 

RE2.1.1 Coñece, interpreta e constrúe unha liña do tempo cos principais acontecementos e 
personaxes da historia de Israel. 

CCMT, CD, 
CAA, CEC 

RE2.2. Sinalar e identificar os diferentes modos de comunicación que Deus usou nas 
distintas etapas da historia e Israel. 

RE2.2.1 Busca relatos bíblicos e selecciona xestos e palabras de Deus nos que identifica a 
manifestación divina.

CCL, CAA 

RE3.1. Distinguir en Xesús os trazos da súa natureza divina e humana. RE3.1.1 Identifica e clasifica de xeito xustificado as diferenzas entre a natureza divina e 
humana de Xesús nos relatos evanxélicos.

CAA 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Comp CL 

2º ESO 
RE1.1. Establecer diferenzas entre o ser humano creado a imaxe de Deus e os animais. RE1.1.1 Argumenta a dignidade do ser humano en relación aos outros seres vivos. CCL, CAA, CSC 

RE1.2. Relaciona a condición de criatura coa orixe divina. RE1.2.1 Distingue e debate de forma xustificada e respectuosa a orixe do ser humano. CCL, CSC, 
CSIEE 

RE1.3. Explicar a orixe da dignidade do ser humano como criatura de Deus. RE1.3.1 Valora, en situacións do seu ámbito, a dignidade de todo ser humano con 
independencia das capacidades físicas, cognitivas, intelectuais, sociais, etc.

CAA, CSC, CEE 

RE2.1. Coñecer e aceptar que Deus se revela na historia. RE2.1.1 Busca e elixe personaxes significativos do pobo de Israel e identifica e analiza a 
resposta de fe neles.

CCL, CAA, CEE 

RE2.2. Comprender e valorar que a fe é a resposta á iniciativa salvífica de Deus. RE2.2.1 Interésase por coñecer e valora a resposta de fe o Deus que se revela. CAA, CSIEE, 
CEE 

RE2.3. Coñecer e definir a estrutura e organización da Biblia. RE2.3.1 Identifica, clasifica e compara as características fundamentais dos Libros Sagrados 
mostrando interese pola súa orixe divina.

CCL, CEE 

RE3.1. Mostrar interese por recoñecer o carácter relacional da Divindade na 
revelación de Xesús. RE3.1.1 Coñece e describe as características do Deus cristián. CCL, CEE 

RE3.3. Descubrir o carácter histórico da formulación de Credo cristián. RE3.3.1 Confecciona materiais onde se expresan os momentos relevantes da historia salvífica 
e os relaciona coas verdades de fe formuladas no Credo.

CD, CSIEE 

RE3.4. Recoñecer as verdades da fe cristiá presentes no Credo. RE3.4.1 Clasifica as verdades de fe contidas no Credo e explica o seu significado. CCL, CAA 
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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Comp CL 

3º ESO 
RE1. 1. Recoñecer o desexo de plenitude que ten a persoa. RE1.1.1 Expresa e comparte en grupo situacións ou circunstancias nas que recoñece a 

esixencia humana de felicidade e plenitude. 
CCL, CSC 

RE1. 2. Comparar razoadamente distintas respostas fronte á finitude do ser humano. 
RE1.2.1 Analiza e valora a experiencia persoal fronte a feitos belos e dolorosos. CAA, CSC, 

CSIEE 
RE1.2.2 Selecciona escenas de películas ou documentais que mostran a busca de sentido. CD, CSIEE, CEE 

RE2.1. Descubrir que o pecado radica no rexeitamento á intervención de Deus na 
propia vida. 

RE2.1.1 Identifica, analiza e comenta situacións actuais onde se expresa o pecado como 
rexeitamento ou suplantación de Deus. 

CL, CAA, CSC 

RE2.2. Distinguir a verdade revelada da roupaxe literaria no relato do Xénese. RE2.2.1 Analiza o texto sagrado diferenciando a verdade revelada da roupaxe literaria e recrea 
un relato da verdade revelada sobre o pecado orixinal con linguaxe actual.

CCL, CAA, 
CSIEE, CEE 

RE3.1. Recoñecer e apreciar que o encontro con Cristo cambia a forma de 
comprender o mundo, a historia, a realidade, as persoas, etc. 

RE3.1.1 Busca e selecciona biografía de conversos. CD, CCL 
RE3.1.2 Expresa xuízos respectuosos sobre a novidade que o encontro con Cristo introduciu 

na forma de entender o mundo, segundo as biografías seleccionadas. 
CCL, CSC, CEE 

RE3.2. Comprender que a pertenza a Cristo leva consigo unha nova forma de 
comportarse na vida.

RE3.2.1 Crea e comparte textos, vídeoclips, curtos, para describir as consecuencias que na 
vida dos cristiáns supuxo o encontro con Cristo.

CCL, CSC, CEE, 

 

1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles  
Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe Comp CL 

4º ESO 
RE1.1. Aprender e memorizar os principais trazos comúns das relixións. RE1.1.2 Busca información e presenta ao grupo as respostas das distintas relixións ás 

preguntas de sentido. 
CCL, CAA, CEE 

RE1.2. Comparar e distinguir a intervención de Deus na historia dos intentos humanos 
de resposta á procura de sentido. RE1.2.1 Razoa por que a revelación é a plenitude da experiencia relixiosa. CCL, CAA 

RE2. 1.Recoñecer e valorar as accións de Deus fiel ao longo da historia. RE2.1.1 Identifica e aprecia a fidelidade permanente de Deus que atopa na historia de Israel. CAA, CEE 

RE2.2.Comparar e apreciar a novidade entre o Mesías sufrinte e o Mesías político. RE2.2.2 Esfórzase por comprender a novidade do Mesías sufrinte como criterio de vida. CAA, CSC 
RE3.1. Descubrir a iniciativa de Cristo para formar unha comunidade que orixina a 
Igrexa. RE3.1.1 Localiza, selecciona e argumenta en textos evanxélicos a chamada de Xesús. CCL, CD 

RE3.2. Coñecer e apreciar a invitación de Xesús a colaborar na súa misión. RE3.2.2 Busca e identifica persoas que actualizan hoxe a misión de Xesús e expón en grupo 
por que continúan a misión de Xesús.

CCL, CSC, 
CSIEE 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
Envío de textos referentes aos temas tratados, preguntas sobre textos, 
comentarios de texto. 

Instrumentos:  
Tarefas escritas correspondentes ás actividades propostas. 
Mostra de interese na realización das actividades e no caso de 
ampliación de coñecementos. 
Comunicación co profesor a través co correo electrónico. 

Cualificación 
final 

Procedemento para obter a cualificación final de curso: 
Farase a media das dúas primeiras avaliacións (50% primeira avaliación – 
50% segunda avaliación) e poderase chegar a sumar un punto a maiores 
pola entrega dos traballos propostos na terceira avaliación. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

Non hai. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación: 
Non hai alumnado coa materia pendente. 

 
 

Criterios de cualificación: 
 
 
 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
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2. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, 
e no seu caso, ampliación)  

Actividades  
Exercicios do libro de texto, fichas complementarias, comentarios de 
texto, búsqueda en internet de información referente a diversos temas 
relacionados ca materia dada. 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

As actividades colgáronse na  páxina web do centro e na aula virtual, e os 
alumnos enviáronas resoltas ao correo electrónico da profesora. 

Sen conectividade: Os alumnos sen internet na casa foron informados a 
través dos respectivos titores. 

Materiais e recursos Internet, móbil, correos electrónicos (dos pais e alumnos), fotografías das 
actividades resoltas.  
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3. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

Os alumnos son informados mediante o correo electrónico do 
departamento de relixión.  

Publicidade  Publicación na páxina web do centro. 


